
Atma-nishta 1 of 22 

 

ॐ 

ఆత� �ష� 
 

… �ం�, �హం 	
ం� బటప�� అనం�,  
�� �య�ల
 ������ క!! 

ఏ$%? అ'. 
(1). ‘ధర�ం త� �వ��ంచ�’-అ/0 1ం�2? వ!4? 
అ5$%? 
స7ధర:ం, పరధర:ం. 
So, ధర:ం త>? @వABంచడం అం�? 
స7ధE:�F త>? @వABంచ
. ఆత:ధE:�F త>? @వABంచ
.  
ఆత:ధE:�F త>? @వABం�నదంI అధర:J. పర ధర:J. అరKLం!? 
ఇంNక% ఏ$%? 
 
(2). ఇక��.  
ఇక P2? ఉనF0 P2? 
R: ఉనF0 PT. 
U: ‘ఉనF0 PT’ అం�... ఇం� అంV	 Wషం $Y� 1ం0Z...  
R: ‘ఇక PT’ - అనగలZ�. 
U: ‘ఉనF0 PT’ - అనF�\]...  
అ^?_మaం0? Wషం $గలడం b!? 
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ఆత: ధర:ం	, ‘ఉనF0PT’ అన��] అకcడ ఏdం0? 
అంతe 1నF5 �f అ0, పA$తంZ bVZ. �బ%� @పంP�] 
సంబంgం�న�వం% పరధర: 'షయం వ�hం0.  
అకc_$ ij?� ఇక?  
‘ఇక PT’ - అkF�. 
‘ఉనF0 PT’ - అనడం bV ఇప?�.  
‘ఇక PT’ - అkF�. 
‘ఇక PT’ - అ� ఎ^?mn అkFo ఏLం0? dYpqb! ఇక...? 
Full stop ప\qం0.  
‘ఉనF0 PT’ - అం� @పంచం $Y�ం0 ఇం�.  
'షయం x� $Y�ం0 ఇం�. 
ఆస]B x� $Y�ం0 ఇం� అకcడ. 
ఇకPలya! ఈ ఆట P2 �లం ఆ�
, ఇం{ంత �లం ఆడI
? 
/
 ఎప?% 
ం| ఆ�}/ 1kF
. ఎ~F ల�ల జన:	� ఆ�}/ 1kF
.  
ఈ జననమర�ల/ ఆట ఆ�}/ 1kF
.  
ఇకPT. ఈ జన:� ఇక PT. అరKLం!?! 
‘ధర�ం తప�	’, ‘ఇక �’. 
 
(3). �డవ �యమం.... ‘అవసరం ��’. ఇ0 P2 బలLన�వం% �యమం.  
జననమర�T కలగ��] �రణం ఏ$%?  

అవసరJZ! ‘అవసరం 1ం0’ అ/ �వన 1ంద
�ం\, మ�� Eక తప?V.  
�బ%� ‘అవసరం ��’ అ/ �య��F j%�B ఏLం0? 
ఇక /
 !�] �ంగటం bV క!! ఇక, అరKLం!? 
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�� �Eగa సంప
F� - జగ�ం\.  
E�కం� బలవం��.  

�\� ఏ� వంచbదనF�ట ఇక. 
ఎంVకf? 
�\ దగ�ర ఈ �� �య�T 1ంe. 
 

1. ధర�ం (స7ధర:ం) తప��. 
2. ‘ఇక�’ అంe� ఏ�k స�. 
3. ‘అవసరం ��’ అంe�... 
17 ఏ�k i^?,  

 
‘�����  హ�పర#ంత$’ - అం�kF�? b!? '�క��మ�	... 
అం�kF�? ఏ$ ఇవ7బ�I? 
అం�, >�లకd 
ం� �హ:పద' వరx... 
�బ%� >>��0 �హ:పరaంత� f� గ
క ఇవ7బ\నప?%�... 
17 ఏమkF1? 
‘అవసరం ��’. k{ంV�? 

>���0 �హ:పరaంతd f� ఎకco ఒక|ట అవసరం 1ం0 అ/ �వన 
1ంద
�ం\, మ�� ^e���ం5. మ�� శ�రం ధAంచవలpం5.  
 

����, ��	
��� ������, ��	���� �������� ��, 

� !"#$%������ ��... ' ()� "*+,� ��� -�.�.  

 
ఏ$%? 
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“స%ధ&� �ధనం (యః” - ¢వలం స7ధE:/F j%£B�.  
$Y�న ఏ j¤�త ధE:ల
 /
 j%ంచ
. k� అవసరం bV.  

ఎంVక�? 
 
ఇకPలya! P2�లం ఆ�
... j¤�త ధE:T. ఆట ఎం��లం 

ఆ�
, ఎ~F ల�ల జన:	� ఆ�
. kకంట1 ఇక. /
 ఎ0Z
. j¥¦త /
 
@�'తం �వడం bV. k� j¤�త ధE:T b1.  
 

కృష̈ పర�త: ఏం ¦©�? త
 అందA� బంª�Z? «ద¬ం	 ఏం ¦©�? 
వస®%� ��©�.  
మA ఇ^?� బంª�Z? ఎ2 �©�? 
 
k� j¤�త ధE:b$%? /
 పర�త:
. 
�ల ధ���� ��ంచడ� � ధర�ం. k ‘స%ధర�ం’ అ0. 
 

“�,-� ,క.య కృ0 �వృ12  

,�3 స4హ5�6 హ �వృత�ః  

ఋ8�9% నభ;ష#ం< స&% (అం�kF�? b!?)  
ఏవ->9ః �త#?@ABC” (¯త 11-32) 

 
ఏమ� i°�kF�? 
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�లం	 సమసB	�T ^��kF. q±ంచబ��kF. లంచ 
బ��kF. పర�త: �2���. /
 ²�, /
 మరదT, /
 మA0, /
 
అనFya, /
 తd:�, /
 భరB, /
 �Ea... అ�´ k� b1.  
 
అµ
�: ²�! !7రక d�Yq�ం0.  
¶కృ·¨�: సమయం అ!�!ం". 
 
ఒకc� �ట ij?�, సమయం అ!�!ం" అkF�.  
అµ
� అkF�: ‘!7రక d�Yq�ం0’.  
‘Time అqందya’!  అరKLం!? 

అంnZ� పర�త: ఎకc� వలవ2 ఎడవ2.  
ఏ సంఘటన	½ కfF¾� �ట�bV. �రణం? 

‘ఇక��’. ఆట P2£� ఆ�
.  
ఇ^?� పర�త:Z ఆ�I.  
�2�తంZ ఆ�I.  
5శ�లdల� అ�తంZ ఆ�I.  
ఆత:�·¿డÀ ఆ�I.  
�హ:�·¿డÀ ఆ�I.  
పర�హ: �రయ̈ం� ఆ�I…!! అ^?_మaం0? 

“�లFGటల I��J�”. 
ఆట	 ఆసK� 1ం0.  
�ద4�¾� >ల�ల ఆట
 ఎ2 �ÁBkF? 
అ2 �£B! సృ±� pKÂ లyల
.  
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అ^?_మya1? 
k� జనన మర�Ãకc�? 
k� జనన మర�T b1.  
జనన మర�b bననF�\] ఏ$£B1? 

17 ఏ$�h సంతృ>B పరచగTUI1? 

�# అసంతృ%& ��.  
అవసర� ��.  

()క అస� ��. 
�ం�, �హdలంe�? 
(అ') �ం*, ,హ. � /01 23మ�.  

 
'·¨�y @�వం ¦త ఎవÄk @�'తం �వÅh/� �f... '·̈1 

ఎంV� �Æంపబ�I�? 
�ష¨వ�య ¦త, జగdÃల� �Æంచబ��kF. అంnZf... పర�హ: 

స7ÇపLన�వం% '·¨�AB ఎంV�... మÈ'·¨1 ఎంV� �య¦త 
²gంచబ�I�?  

²gంచబడటం bV క!! 
అ45 6య	 7)న9వం: ;<0� =>ం/ట9వం: ;<01.... 
 
‘/
 ÉÊZ 1kF
’ అంe1 ఏం% అసT? 
‘/
 P2 busy Z 1kF
’.  
ఎంతÍÎZ 1kF
? 
ల�20 జన:ల
ం� qÏpందంI వ0bhప�	 1kF.  
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�7� ఈ ��^ N04Z, b�0 సంj0ంÅ�/ ప�	 
17 1ం� 
1ండవ¦h�! 

/
 ఏం ప�	 1kF
? 
ల�20 జన:ల
ం� qÏ£/, ఆ qÏpనవfF వVTh�/ ప�	 1kF /
.  

ఇ^?� ఎవ busy Z 1kF? 
/
 P2 busy Z 1kF
. 
/
 P2 '©ల �వం� ప
T ¦యవ��న �లం ఇ0.  
పA$తLన�వం% పద¬ÂZ... k �Ea, k N��, k �డT, k ఇT�, k 

మనవ�, k Ðడ, k ÁనFం... అ/ �లం �V k0. 
గృహ£KÑమ ధర:ం అqం0.  
ఎప?%� dYpం0? 
>ల�ల� �Ò� ¦©1. Finished. Your job is finished.  
ధర:ం i>?ం0.  
 
‘? ఆఖ� ధర�ం’ ఏ$టya? 
MN�K �<�OP �Q% RS ఆఖ� ప� ఏ6T ? 

 
>2�\] �Ò�¦యటం. ÚÛపతa ధర:ం	 �\� @�శ�\n f ప� 

అqం0. ఇహ త�త �ÜF^?Ý �టల Þద xßhమ� అడగ.  
అ�U�kFE? �Á�ం\!  
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జననం 
ం� అంna±� 	పల... �
F మ�� �టల Þద xßhమ� అడగ 
ఇక. >2�\] �Ò� ¦pన^?� xßhటJ... ఆఖA xßhవడం. కరBృత7ం 
అqం0 అకc\�. �f మనం ఏం ¦ÁBkFం?  

 
మనవ¾� ^e�, d� మనవ¾� ^e�, �¾� ఆÁBT సంj0ంP. 

�¾� సం£ET ¦©. �ళ� �Ò�¾�... @Â|ట /
 �ద4మ�±� అంe�! అం� 
ఎకco ఏLం0 âషం?  

 
ధE:�F అÂã$ం�, స7ధE:�F అÂã$ం�.... పరధర:ం	] @�Rం� �ం�, 

�È�], ఆస]B] బ2�F�h... Îవ�వం�/ k Îవk�F Nన£YÁBkF
. 
ఎంVక�?  
Easy క!! ఈ ప� ¦యడం.  
 

�బ%� ఎ�VWXY Z� ఏమ\#� ఇ^?�? 

 

�ం�T b1,  
�హం bV,  
�æc bV,  
అవసరం bV,  
అసంతృ>B bV,  
స%ధర�] �యమం!!  



Atma-nishta 9 of 22 

 

‘ఇక��’ - 5�çk ఒక� answer. “ఇకPలya”! 

ఓê! /
 P2 �©
 ఇప?%],  
Long long ago, so long ago, P2 �లం 
ం� �ÁBkF
 /
. ఈ 

జన:	/k... ఎ~F జన:ల
ం� �ÁBkF!  
 
�p, �p, �p, �p ‘^_ ̀ aగ#ం’ క�Yం0 k�. అ%� �� �Eగaం ¦త, 

//ం i°�kF
 ఇక... ‘ఇక �లంc’. ఇం�.. ఇం�... అk వ0��e�న/ 
అkF. మ�� @శFbV.  
ఏమkF1? 
అవసరం ��.  
ఇం� మ�� �� మన í�] వ£B�? 
ఇహ �� E�.  
అn deనపరfనgవంT ఋh�i 4jం ^5k�. ఎంVక�? 
 
ఆత:�·¿mన�వం% �\] ఆ ఒకc ఋణJ 1ం0. ఇం� $Y�న' b1. అరKLం!? 
 
�వఋణం, ©ï ఋణం, ఋ± ణం, >తృ ఋణం... అం�kF� b!? 

 
´%	� ఎప?� �pk @తృఋణం �h�వడం�/ Î'తం సAq�ం0.  
ఇం� ©ï ణం, �వ ణం, ఋ± ణం... ఎ^?� �ర£B1? 

 
CD EFGక1 Hగం అJKLMన అవసరం b!? 
Cవం /01 ప�.టNO PQంచవల;న అవసరం b!? 
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Mవంl లయ9%�i, ఆ ఏకత% nN�i oం�నgవంT, ->ర9%�i 

oం�నgవంT -><� అ�భ;ంచవల-న అవసరం b!? 
అ^?� క! �వ ఋణం ��0!  

 
0వaÛðk�F ñం0న^?� క!…  
ఆ 0వaI7�F 
17 అ
భ'ం�న^?� క!…  
pqశ%5� అs�iలZటgవంT �వ#9%�i �Q% అ�భ;ంtనuv, 

Mవఋణం ^5xం�.  
 

�EKటనT ¦�B �వఋణం �రV.  
òజT, జjT ¦�B... �వ ఋణం �రV. 
�f !�Nక ÚÂప0క
 తy ¦©.  
అ0 �తBó0¬] ఒక ÚÂప0కZ ప�] వÁBం0.  
¦ôద4� �V. అంVక/ ఏం ij?? 

 
ఉత�మం తత%tం9చ, 

మధ#మం మంj tం9చ, 
అథమం {స| tం9చ, 

అథ4థమంచ ^a>టనం! 

 
õ �\ం%� ప�]EbV, అ^?_ం ¦yలనF�ట?  
�EKటన iya�.  

? ~�2 ;�సం, �తన# ;�సం, �de ;�సం... ఉత�మంP Qం� - 

తత��tంతన RS� ��. 
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ఉప�ష�BT చ0'n ఆనందం అ�>ÁBం0, �హ:ö÷T చ0'n ఆనందం 
అ�>ÁBం0, సâ�±¿ వల� ఆనం!�F ñంVI1.  

అంnZf... EJశ7రం øÒ� R�లయం	 òÛAZ అరhన ¦öB 1ం�, ఆ 
అలం�E�F �p ఆనందపడ1. ఎంVక�? 
 
ఆయన £Kù1. అచలం.  
/
? 
/½ అ5!  

‘ZZ� క��N�� ��. ?� �� �దం �ద\#’ - అ/ట�వం% పద¬ÂZ 
��ట�వం% శ]B ‘తత��tంతన’ వల� కTU�ం0.  
 

మA అ�వం% అúద pKÂ� క!…  
�న1� £gంచ వలpన ఉతBమLన�వం% pKÂ? 
 
�బ%� అ�వం% ఉతBమLన ûతka�F, ఉతBమLన @Ûð '�£�F క!... f1 

ఎ^?Ý క�Y 1ం���ం0 ఆచరణ	...! 
 

0Yం0 Nంiం అప?� ఏమya1? అ^?_మya1?  
మం¥�ంIచ...  

ఓం న� �aయhయ 

అü��� మం¥ం, పంP�� మం¥ం, ýడ©�� మం¥ం, హంసమం¥ం... ఆ 
మం¥ం.. ఈ మం¥ం.. Þ ఉప5శమం÷T ఇ' అfF... జపం ¦öB 1ండడం. 
ఎంVక�? 
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þ�7తం వ¦hpం0. అþ�7త �వన qం0. అ^?_మya1? 
అచలం q ఎSక	] వ¦h©1. 
వ¦h�B? 

ఇక అ^?� అfF వ¦h©. ��/ 0� (1(�234 వ¦h©.  

‘5 / 678( �9�:’.  

ఆ ఎ�క @�వం ¦త �తB '�మ క�Yం0. అరKLం!? 
మA అ^?_$ iya�? 
ఇం� ప\qy1. అకc_ ఎంV� ఆUI1?  
�శం� స7ర�ం క! అ0. అకcడ ఆగ1 క!!  

అథమం UసV WంXచ. 
భగవ��త	 అ2 ij?రం�...  
'�క ��మ�	 ఇ2 ij?రం�... 
అü�వã¯త	 అ2 ij?రం�... 
ఋ�¯త	 ఇ2 ij?రం�... 
kEయ�ప�ష�B	 ఇ2 ij?రం�... 
ఈ©��aప�ష�B	 అ2 ij?రం�... 
ఈ తZ! మధa	 ప\ N���q�ంe�.  
ఇప?� పం\�ందÇ ఏ తZ!	 1ంeరం�? 
ఎ^?Ý ఈ తZ!	 1ంe.  

@వచనం i	?�¾��f, పం\�T �f... �¾� ఆచరణ 
లంZ 
1ండరం�... తతB��ంతన	 1ండ� ��, �� ఎంత�^ ©ï �ంతన	 1ంe�. 
అరKLం!? స�, ఏ� ¦యకqవడం కం� అ0 ఉతBమJ. త�Uణం	 Î'ంచడం 
కం�, అ0 ®ట�. �f... Î'తం గ� ��c�ం! !� వల�? ఎకcV క!!  
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అథ6థమం చ Y�<టనం 

 
అకcడ ఆZ� ఏమkF qf... {స| tంతన దగ�ర? 
 
¶లం ø� B ²UంÝ...  
¢!� k� ø�B ²UంÝ... 
అమ� k� ø�B ²UంÝ... 
EJశ7రం ø�B ²UంÝ... 
అ�చలం ø�B ²UంÝ... 
ఏ$% ²Uం�? ఎవ ²Uం�? అంnk �!? 
 
అn... ఈ kT� అవసరJ!  
R: Ú�నaత
 బ%�... 
U: ఆఁ...  
 
f1 త�Uణ £K	 1kFవం�... అ^?_$ iya�? 
�EKటన iya�. 

 

Z"[O ర\]ణ =<!1 ^��వం_...  
అ`�� UసV Wంతన abcL. 
సతK]ణ =<!1 ^��వం_...  
అ`�� మంd.. (ఆంత)క) 6న;క జపం abcL. 
]FYతంO ^��వం_... తత&iWంతన abcL. అరKLం!? 
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�బ%�,  
ఎవÄn �రంతEయంZ... U��తంZ తతB��ంతన	 1ం\ 

�మగFLq«kFరం�... ఇ^?� �\] $Y�న �Ý �Py? 
�చడం bVZ... ఎంVక�? 

 
Z�  హ��A�డ�. 
 హ�స%�uడ�. 

Z� ఆత�స%�uడ�. 
Z� పర హ�స%�uడ�. 

Z� ఈశ%5డ�. 

 
�\] ఎ^?Ý అకcడ ప�¦öB 1ం�ం0. 0గV ]ంద� అ0. అరKLం!? 
అ^?� ]ంద] 0గ� �\] ఏం i°Iం �\�... 0Yn క!...!  
Uణ¥యం	] 0YnZ.  
�^%	] 0Yవ�B తప?... �\� ఏం iయab1Z...! అరKLం!? 
 

�బ%�, ఇe� ������� E
�� ... �� �������� ����,  

�\] ఇ^?� �ం� 1ం!?  
�హం 1ం!? 
R: bV.. 
U: ఎంVక�? 
‘ఇ0 PలbV’ అన��] �� 0YEవడం bVZ అసT...! 
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õ
నF ç2స Rఖరం õ 
ం�... ]ంద] 0Yn క!...  
0గడం bVZ అసT ��. స! స!R1_.  

స�... స��Qv! 
స�... స4O �A�v! 
స�... ఆత� �A�v! 
స�...  హ��A�v! 
స�... $��v! 

�\] �చడం bV క!... @పంచం. 
��Bక!... �\� ఏమkF అడగ��].  
 

Eపంచం jk&... అ`�� అసంతృ@&. 
అసంతృ@& 	ంl అవసరం... 

అవసరం 	ంl ()క... 
()క 	ంl �ం*... 

�ం* 	ంl ,హం... 
 
అసT @పంచJ �చకqn? 
1kFy ఈ ఐV? 
R: b1. 
U: b1Z...! 
 

����, � !"#$� ;<��� = "*+"� >��?� @AB�? 

స%ధa��i �Tం��!! 



Atma-nishta 16 of 22 

 

@పంచం UAం� @శF ��B PT.  
ఇక Pలya ²°. ఆట P2 �లం ఆ�
.  
మAంక f సంగÂ ఏం%?  
వ¦h£A] f సంగÂ ఏం%? అ� మరణ�లం	 @RF£B�. 

“ఆ �@6 అవసరం ��”. 

 
ఇ�ళ అందA� @శF ఇ5నం�.... “£ధ��”	... �నF jఠం ఇకcడ... �గ 

jఠం, �గ �ంట� ... �ళ�� ఇ5 jఠం. అ0 �YE� �!� మహA � �A0. 
SKY అనF�ట. 

�YE� �!� మహA �Zర�... �A £ం@!యం	... SKY... 
Simplified Kundalani Yoga, !�] సంబంgం�న �¾� ఇకcడ �aనం ¦öB 
1ంe. ఒక ప0మం0.  
�నF �ళ�� ఈ @శFT �©...  

అసంతృ�� అం	 ఏ��? 

అవసరం అం	 ఏ��? 

��క అం	 ఏ��? 

�ం� అం	 ఏ��? 

�హం అం	 ఏ��? 

ఎ�� బయటప��? 

స ధర"ం అం	 ఏ��? 

పరధర"ం అం	 ఏ��? 

 
చV1Iం... ©ïం	! 

�f �జ Î'తం	.... Apply ¦Á���.  
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�జ Î'తం	.... Apply ¦Á�కqn ఏ�Iం? 
ఎ^?Ý ©ï �ంత/...! 

చ0���... చV1}/ 1ంe� అంn! 
�జ Î'తం	] ఎ0Y EడనF�ట! 
Î'తం	 j%�B/ క!... ఆ ఎVUదల వ¦h0, bకqn వÁBం!? 
EV క!! 
అవ7టం bVZ ఆ ప�...  
మ�� మ�� $Y�q}/ 1ం0Z! 

 
“uనaవృ<� ర�తం” అ�72? వ!4? 
�f... అవ7టం bVZ.  
 

“u�aవృ<� ర�త �Gస ,@ �త# �Nస -�2ర��”  

అ� ఆ
ర70£B.  
ఆ
ర70ÁBkF�? 
అంత�ద4 ఆ
ర7చనం, మన] ఇ�ళ ఎవAకkF �T£? 
ఏం n�V.  
 

UశKతంO noసం1... �తc�Jసం కLp^న�9వం:, 
సqr^� వs �తc.#&�t ^ండవ6�! 

 
�డం\! ఎంత  ప? ఆ
ర7చన�! 
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‘uనaవృ<� ర�తం’ - జనన మరF15u �� ఇక! 
 
ఇం� అంత� $ం� ఏ ఆ
ర7చనం ��� �న1\], ఈశ7\ 
ం�? 
 

�బ%�.... ‘ఈశ%a��హం’ అం� ఇ5...! 
ఈ ఈశ7E
!హం ఒకc� ఆ
ర7చనం...  
$YలనవfF ఈశ7E
!ÈT �1. అరKLం!? 

 
� అ²"] ఉâaగం వ�hం0...  
� అT�\] ఆßగaం వ�hం0... 
k� ��ళ� #^?T తY�k.... ఇ�´ ఈశ7E
!ÈT �1. 
 
�కqn ఏ$%? 
>ల�2ట!  
>ల�2ట ఆ��/ట^?�...  
ఈ $మ: � kయన N��e��, � అమ: N��%�ం0... అ� ఆనందప\qవడం 
b!? అe�...! 
‘ఇ0 k $మ:’ అంe�. అంe�? b!? 
మనం x� అంn! 
 
‘�4జన#deనం’ అనF�ట.  

%ంÂ], �మ] 	నవ7Z... 	నవ7Z... 	నవ7Z... 	నవ7Z... అ5 
సతaమ� ��ం0.  
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!�కం� &నFLన వaÂ�కLన�వం%0...  
య'రK సతaJ�n 1ంâ... ఆ సతaం �చడం �/pం0.  

 
�క%	/ 1ండడం అల�� ప\q... @�శం... öa� వ�B �డb�. 
 
గÍ"లం 1ందం�! అ0 Î'తం అంI ఎ^?Ý ఎ2 1ం�ం0? 
ఎ^?Ý �క�... ఏం ¦ÁBం0? ößaదయం అవ7Z/... 
R: ��	�... �క%	] øÒ� !Ncం�ం0. 
U: �క(�{Ò� !�cం�ం0. 
ఎందక� అం�... öa\� �డటంbV అ0.  
మనం x� అంn! 
 

D� �,� ;<E @.F ? 

� ������...� ������...� ������...� ������...    

	
 ���� �����...	
 ���� �����...	
 ���� �����...	
 ���� �����...    

	
	
	
	
    ������� ���...������� ���...������� ���...������� ���...    

��� ���...��� ���...��� ���...��� ���...    

� ����...� ����...� ����...� ����...    

���... ���  !�"�#�$�...���... ���  !�"�#�$�...���... ���  !�"�#�$�...���... ���  !�"�#�$�...    

ఆ “స7స7ÇపÛðన öa\”� �డbd. స7ధE:�F ఆÑంచ bd. 
 

ఆ స%స%�ప deన �5#�� �S�.... ఒక�k� �కT ప�పంచ�Ixం�. 
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“?,పల Qనi స%��శ దర�నం క� ంద4�...” అq)... ఇం¢dం0? 
ఆ @�శJ b�ం�...  
f	పల @పంచ� bV, f బయట @పంచ� bV.  

�బ%� Z� ��{�i.  
అంn�f  

/
 p��� �
. 
/
 'షyT �V. 

/
 ఇం�yT �V. 
/
 శ�రం �V. 
/
 ��T �V. 

/
 ఆ	చనT �V. 
/
 �సనT �V. 
/
 వృ�BT �V....  

అ2 �రpంచడం E��. 
 

�ర;ం�L అంv? 
�ం. Qండ�డ�. 

�హం Qండ�డ�. 
¡�క అస¢� Qండ�డ�. 

 
R: అవfF bకqn... �రpంచగTUId. 
U: �రpంచగTUIం.  

అ^?� ‘^_ `aగ#ం’ f	 ప�¦ÁBందనF�ట! 
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�బ%� �Aక... �ం�... �హం... 
ం� బయటప��. అరKLం!? 
 
ఇe� �జÎ'తం	 ఎ0Yన�వం% Î'తం Î'ంP1.  
‘`aగ# nవం’	 ఎ0Yqవడం b!? (*'Eగ దృ±� ãJ� వృ0¬ñంV�ంద� �వd) 

 
అసT �\� పట�గ�Ï0 ఏదం�? @పంచం	....? 
‘`aగ#ం’ ఉనF�\ í�] ఎవÝ Eడం\ అసT. సమ�abV అంV	...! 

�\� ��B @పంచం jAq�ం0. 
k í�] అసT ఎవÇ E. 

k� ఎవ7Ç �e�డ. 
ఎ^?Ý ఏ�ంతJ k0. 

k ఏ�ంI�] అస�T భంగం 1ండV. 
�రణం ఏం%? 

“^_`aగ# సంప�i£....!” 
 
ఎవ �e�\k ఆఁ... BP... ఆ range 	 �e���ం0. 

^_`aగ#ంl 4�F£9�. 
‘@వల deనం’l 4�F£9�. 

 
ఏLqId అ^?�? 
'షy�] అవ�శం ఏ0 అకcడ అసT? 
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('షy�]) N04Z అవ�శం ఇPh1, ఏLం0 అ^?�? 
ఆఁ... �తBం @పంచ మంI తy ¦pం0. 

 
�బ%�, “xలం1y q�� zదనం” ¦�B....? 
మ�� ^�� అవ�శం bV. 
�బ%�, 

“¦G�i § �̈�V శ©రం ఏ� ��” అ�.... 

ఎ�$0 శ�Eల] �లం bదya ²°!  
 
Î1\Z kTU శ�ET, ఈశ7\Z kTU శ�ET.  
ఈ ఎ�$0 శ�Eల] ఏÞ �లd bదya...!! 

‘ఎSక’ /త, ‘~ం0’ /త తb��!.  
 

“@� ?4”, “;��9� GH”.... "I J6 �K >��?�...!!! 
 
స7ధర:ం.... ‘స7ధర:’ qషణ వరx '��YంÅ�! ఏం @�దం bV.  
!% ‘పరధర:ం’ 	] వPh1...? తZ! వ¦hÁBం0.     (స7pB!) 
  
[గమ�క: ఈ &ధ అం'(� “ఆత�;�రణ” &ధ+ ,ం-.... మన సత2ంగ స456�7 

అ89:ంచబ<న=. అనంతరం >� ?జన5ంA మన( లCంDన=. �.... ‘ఆత�;�రణ’ &ధG.... 

“ఉనI వJ�K ఆత"యM... అ= ‘N8’అM... వJ�MశPయQRనం” ఏరS�M7 Tహదపడ....  

అ�W “వJ� MశPయQRXMI అ8భవంG7 Z[P�వ�M7” ఈ &ధ \ర]M _̂శనం `J�నI= 

క8క ఈ =వ5QRనమృతaర+... ‘ఆత��ష�’ అM b�డcన=.] 


